
של  המופלאה  החיים  למסכת  צוהר  בפנינו  פותחות  בראשית  ספר  פרשיות 
אבותינו הקדושים שכל ימיהם היו קודש לעבודת ד' ולעלייה רוחנית מתמדת. 
בקוראנו  ד'.  ובקרבת  בקדושה  נתפסות  בלתי  לדרגות  להגיע  הם  זכו  זו  בדרך 
דרך  אחר  מאתנו  אחד  כל  מבקש  בוודאי  הדברים,  את  התורה  מתארת  כיצד 
כלשהי שתאפשר לו לאחוז בשולי אדרתם הקדושה, בבחינת 'מתי יגיעו מעשי 

למעשי אבותי'.

כמה נפלא יהיה אפוא לראות, כי לא דבר רחוק הוא מאתנו, לזכות לכל הפחות 
לאחת מן המעלות שזכו להם האבות הקדושים, ואף בכל יום ישנם בידינו לא 

מעט הזדמנויות לכך.

זקן בא בימים
את אריכות ימיו של אברהם אבינו ע"ה מתארת התורה במילים בלתי שגרתיות: 
"ואברהם זקן בא בימים..." (כד א). על כך דרשו חז"ל (פסיקתא זוטרתא חיי שרה א): 
"יש אדם שבא בימים ואין לו זקנה, ויש אדם שיש לו זקנה ואינו בא בימים, אבל 

אברהם אבינו לא היה רק 'זקן' אלא גם 'בא בימים'". 

להבנת הדברים ראוי שניתן דעתנו למבואר ב'ספר הזוהר' (ח"א קכט א) שאריכות 
הגשמי  במובן  רק  התבטאה  לא  אבינו  אברהם  של  ימיו 

של זקנה מופלגת, אלא אף במובן הרוחני - שכל יום 
בחייו היה ארוך יותר משל כל אדם אחר, זאת משום 
הרוחנית  בדרגתו  מתמדת  לעלייה  רגע  כל  שניצל 
ולהוספת עוד ועוד תורה ומצוות לאוצרו, הרבה מעבר 

למה ששאר בני האדם היו עושים באותו זמן.

כעין זה כותב רש"י אודות שרה אמנו ע"ה, שהסיבה 
במילים  פותח  א)  (כג  בפרשתנו  הראשון  שהפסוק 
שרה",  חיי  "שני  במילים  ומסתיים  שרה"  חיי  "ויהיו 
דברים  לטובה.  שוים  היו  ימיה  שכל  ללמדנו  כדי  היא 
מפורשים בעניין זה מצינו במדרש (ב"ר נח) שם הביאו 
חז"ל על פסוק זה את הפסוק בתהלים (לז יח): "יודע 
ד' ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה", וביארו, שכשם 
שהצדיקים עושים את מעשיהם בתמימות ושלימות, 
כך ימיהם ושנותיהם תמימים הם ללא חטא. לכן כפלה 

התורה את המילים 'חיי שרה', ללמדך שמתוך שממלאים הצדיקים את ימיהם 
בתורה ובמעשים טובים, חביבים חייהם לפני הקב"ה הן בעולם הזה והן בעולם 

הבא.

כל המאריך באמן
נדמה אולי כי מעלתה המיוחדת של אריכות ימים זו אינה שייכת כלל בהשגתנו, 
שכן מי יוכל לדמות את מעשיו למעשי האבות - קדושי עליון, אשר ידעו כיצד 

לנצל כל רגע ורגע מימיהם כדי לעשות רצון ד' בכל נפשם ומאודם.

אולם אם נעיין בדבריהם הקצרים של רבותינו בעלי התוספות בפרשתנו, נראה 
בעלי  כתבו  שכך  זו.  מעין  ימים  לאריכות  לזכות  יכול  מאתנו  ואחד  אחד  כל  כי 
התוספות על הפסוק "ואברהם זקן בא בימים": סופי התיבות של 'זקן בא בימים' 

הם 'אמן', מכאן רמז לשכרו של העונה אמן שמאריכים לו ימיו ושנותיו.

עוד כתבו בספרים שהמילים 'זקן בא בימים' עולים בגימטרייה 'א-ל מלך נאמן', 
שזו היא משמעותה של עניית אמן, כמאמר חז"ל (שבת קיט ב): "מאי אמן? א-ל 

מלך נאמן!" ('צמח דוד' חיי שרה).

כלפי מה דברים אמורים?!
לא  עונין  אין  רבנן:  "תנו  הגמרא:  מביאה  א)  (מז  ברכות  במסכת 

אמן חטופה, ולא אמן קטופה, ולא אמן יתומה, ולא יזרוק ברכה מפיו. בן עזאי 
אומר: כל העונה אמן יתומה - יהיו בניו יתומים, חטופה - יתחטפו ימיו, קטופה - 
יתקטפו ימיו, וכל המאריך באמן - מאריכין לו ימיו ושנותיו". בתוספת קטנה אך 
משמעותית מובאת ברייתא זו בירושלמי (ברכות ח ח): "מאריכין לו ימיו ושנותיו 

בטובה".

שיש  הראשונים,  בדברי  מבוארת  אמן  לעניית  ביחס  'מאריך'  המילה  משמעות 
ראשי  היא  [-'אמן'  נאמן'  מלך  'א-ל  אמירת  כשיעור  יתירה  במתינות  לענותה 
כבר  אמנם,  בענייתה.  יותר  לכוון  העונה  יוכל  שכך  אלו]  מילים  של  התיבות 
הדגישו חז"ל שאין להאריך בה יותר מדי, כדי שלא תקלקל האריכות את הגיית 

המילה כראוי ('אור זרוע ח"א הל' סעודה קצג, וכן פסק בשו"ע קכד ח).

והיה רבי חיים ויטל, תלמידו הגדול של רבינו האר"י הקדוש אומר, כי השורש 
לכל המצוות הוא שבעשייתן אל יחשבם כמשא וימהר להסירן מעליו ככלי אין 
חפץ כמאמר הכתוב (דברים כח מז) "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה 
אלפי  אלף  ירוויח  המצווה  את  בעשותו  כאילו  בשכלו  יחשוב  אלא  לבב",  ובטוב 
דינרי זהב, ולפיכך יענה אחריה אמן במתינות ובכוונה יתירה (הקדמה לספר 'שער 

המצוות').

אריכות ימים ושנים
את הבטחת חכמינו 'מאריכין לו ימיו ושנותיו' מבאר 
ברכות:  שתי  בתוכה  כוללת  שהיא  חי',  איש  ה'בן 
ויום  יום  כל  שכביכול  ימיו',  לו  'מאריכין   - הראשונה 
בו  להתעלות  יספיק  וכך  ארוך  יותר  בשבילו  יהיה 
ע"ה  אבינו  באברהם  שנאמר  כפי  הרגיל,  מן  יותר 
בטובה',  שנותיו  לו  'מאריכין   - והשנייה  בימים';  'בא 
שיזכה לחיות שנים רבות מתוך בריאות הגוף והנפש 

('בן יהוידע' ברכות מז א).

בסגנון שונה במקצת מבאר הגאון רבי יצחק אייזיק 
וכותב  מקדים  ותחילה  א)  מז  (ברכות  בהגהותיו  חבר 
אדם  א.  אופנים:  בשני  ייתכן  רח"ל  שנים  שקיצור 
שהיה צריך לחיות שבעים שנה וחי רק שלושים, והוא 
כנר שעווה שנחתך לשניים שכל אחד מן החלקים יכול 
הספיק  אך  שנה,  לשלושים  התקצרו  שימיו  אדם  ב.  מהזמן.  מחצית  רק  לדלוק 
ליהנות ולעשות בהם את כל מה שהיה יכול להספיק בשבעים שנה, בדומה לנר 

שעווה שכפלוהו והדליקו את שני קצותיו, שכולו דולק, אך בחצי הזמן.

על  מדה':  כנגד  'מדה  בדרך  הם  חז"ל  דברי  שכל  חבר,  רי"א  מבאר  נבין,  מעתה 
המקצר באמן [אמן חטופה] אמרו חז"ל ש'יתחטפו ימיו', והיינו שימלא את כל 
והיינו  קטופה,  אמן  העונה  על  זאת  לעומת  ובחטף.  במהירות  אך  ימיו,  תכלית 
שמחסר מאותיותיה ואינו מוציאה בשלימות, אמרו חז"ל ש'יתקצרו ימיו' והיינו 

שימיו יתקצרו, ולא יספיק בהם את שהיה אמור להספיק.

אך למאריך באמן - שעונה אותה במתינות ובשלימות, הבטיחו חז"ל שמאריכים 
לו גם את ימיו וגם את שנותיו, והיינו שיזכה לחיות את כל הימים שנקצבו לו, 

וכל ימיו יהיו שוים לטובה.

בדרך צחות אמר הצדיק רבי אליעזר זאב מקרטשניף זצ"ל: על פי הבטחת חז"ל 
בתהלים  ע"ה  המלך  דוד  של  דבריו  את  להבין  נוכל  ושנותיו',  ימיו  לו  'מאריכין 

נאלץ  בדרכים  מיטלטל  האדם  שכאשר  ימי".  קיצר  כוחי  בדרך  "עינה  כד):  (קב 

תפילה  מתפלל  בדרך  שההולך  בגמרא  כמבואר  בתפילותיו,  לקצר  הוא 
קצרה, כיון שכך ממילא יש בידו פחות אמנים שיעמדו לזכותו בעתיד 

לאריכות ימים. נמצא שאריכות הדרך גרמה לו לקיצור ימים מתוך 

פרשת חיי שרה

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל. gmail.comכ@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

מאריכים לו ימיו ושנותיו

חגיגה יד ב)  
ם (

ה מקיי
ש ונא

דור
א יז)       נאה 

ת 
אבו

שה (
המע

ר אלא 
ש עיק

לא המדר
ן)

ב"
מ

הר
ת 

גר
א

ו (
ימ

קי
 ל

כל
תו

ש
ר 

דב
בו 

ש 
ם י

 א
דת

למ
ר 

ש
בא

ש 
חפ

 ת
פר

הס
מן 

ם 
קו

 ת
ר

ש
כא

ו

אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

אמן - סגולה לאריכות ימים
ברך  וה'  בימים  בא  זקן  "ואברהם 
סופי  א).  כד  (בראשית  בכל"  אברהם  את 
התיבות "זקן בא בימים" הם 'אמן', רמז 
האדם  זוכה  אמן  עניית  שבזכות  לכך 
זכרונם  חכמינו  כמאמר  ימים,  לאריכות 
באמן  המאריך  "כל  א)  מז  (ברכות  לברכה 

מאריכין לו ימיו ושנותיו".

'תוספות השלם' בראשית כד א

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



בשנים,  עשרות  לפני  התרחש  שלפנינו  הסיפור 
ארצות  תושב  יקר  יהודי  מפי  ראשון  מכלי  ונשמע 

הברית שהיה בעצמו עד למעשה:

ברובע 'איסט סייד' - המרכז היהודי של מנהטן, שם 
שהקדיש  יקר  יהודי  גם  התגורר  בנעורי,  התגוררתי 
שנים  משך  אמן.  עניית  מצות  לחיזוק  חייו  את 
ארוכות היה האיש כסמל מהלך למצות עניית אמן, 
 - 'omenman' ילדי הסביבה אף כינוהו בחביבות

'איש האמנים'.

היה  מהדהד  מתפלל  היה  בו  המרכזי  הכנסת  בבית 
קולו ברמה בכל עת שנשמעה ברכה, כאשר למרות 
קצוות  מכל  לשמוע  היה  ניתן  שסביבו  ההמולה 
במתינות  'אמן'  המילה  מפיו  יוצאת  כיצד  ההיכל, 
יתר  את  אחריו  האיש  היה  סוחף  זו  בדרך  ובכוונה. 

המתפללים וכבוד שמים היה מתרבה.

ולו  להחמיץ  שלא  האיש  הקפיד  שבעצמו  מלבד 
להרבות  עילאיים  מאמצים  הוא  הקדיש  אחת,  אמן 
עוד ועוד עוני אמן בסביבתו. בפרט היה רגיל לחזק 
מצוה זו בקרב צעירי הצאן. כיסיו תפוחים היו תמיד 
את  שברכו  לילדים  מחלק  היה  אותם  בממתקים 

הברכות בקול והקפידו על עניית אמן בכוונה.

כאשר הגיע מיודענו לגיל 75 חלה במחלת לב קשה. 
מתקדמת  הרפואה  הייתה  לא  בהם  ימים  באותם 
כהיום לחולים מסוגו לא היו סיכויים רבים להאריך 
ימים. הוא פנה לרופאים שהציבו בפניו שתי ברירות, 
שאף  ביותר  מסובך  לב  ניתוח  לעבור  הראשונה, 
אחריו, סיכוייו להבריא מן המחלה ולשרוד קלושים. 
השנייה - לא לעבור את הניתוח המסובך, ואז בודאי 

לא ישרוד יותר מתקופה קצרה.

רגועות,  בפנים  הרופא  לדברי  הקשיב  האיש 
לצאת  ופנה  לו  הודה  דבריו  את  וכשסיים 
בהחלטיות  מכריז  שהוא  תוך  החדר,  מן 
שהוא את הניתוח לא מבצע, ויהי מה!

הדברים היו תמוהים ביותר בעיני בנו שהתלווה אליו, 
מדוע?!  אבא,  ושאל:  להתאפק  היה  יכול  לא  הוא 
כיצד יכול הנך לקחת על גבך אחריות כה כבדה של 

היית  לפחות  ומוות,  חיים 
מתייעץ עם מישהו קודם!

הייתה  מפתיעה  כמה 
האב  של  הבוטחת  תשובתו 
הקפדתי  חיי  כל  בני,  לבנו: 
למען  פעלים  להרבות 
אודותיה  אמן,  עניית  מצות 
"כל  חז"ל:  מפי  הובטחנו 
לו  מאריכים  באמן  המאריך 
'אמן'  המילה  ושנותיו".  ימיו 
כן  אם   ,91 בגימטרייה  היא 
לפחות עד גיל תשעים ואחת 

יכול אני להיות רגוע...

שאאריך  אני  ובטוח  סמוך 
ימים בע"ה, סיים האב, מדוע 
לניתוח  להסכים  עלי  אפוא 

שעלול לקצר את חיי?

מוסיף ומספר בעל המעשה: 
מחוליו  הבריא  אכן  האיש 
ימים.  להאריך  והמשיך 
הולדתו  יום  הגיע  כאשר 
בנו:  אותו  שאל  התשעים 
אתה  זוכר  האם  אבא, 
לפחות  שתחיה  לי  שאמרת 
הקפדתך  בזכות   91 גיל  עד 
היתירה על מצות ענית אמן? 
בשנה הבאה אתה כבר עתיד 

להיות בן 91, ומה הלאה...

כי  בבדיחותא  השיב  האב 
להקפיד  הוא  החל  מכבר  זה 

לאחר  חודשים  מספר  אולם  סלה'...  'אמן  לענות 
מכן, בעודו בשנתו התשעים ואחת, השיב האיש את 

נשמתו ליוצרה. ויהי לפלא.
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

אריכות ימים כמניין אמן

כעינוי  עבורו  הדרך  נחשבה  כך  ומשום  אמן,  ענית  בה  שחיסר 
מתמשך. לעומת זאת על המתפללים בבית הכנסת נאמר: "אשרי 
יושבי ביתך עוד יהללוך סלה", שמתוך שזוכים להרבות בעניית אמן, 
עתידים הם להוסיף ולהלל את ה' עוד שנים רבות ('עולמו של אבא' עמ' תלז).

כיצד זוכה לאריכות ימים
ביאור נפלא שיש בו כדי להסביר את הקשר שבין עניית אמן לאריכות ימים כתב 
בספר 'כרם פתחיה' (גפן מג) ע"פ מאמר חז"ל "מאי אמן? א-ל מלך נאמן!": לאור 
ומתבונן  שמכוון  היינו  באמן,  שהמאריך  הגמרא,  בדברי  לבאר  נוכל  זה  מאמר 
נאמן  מלך  א-ל  הוא  שהקב"ה  בכך  להכרה  כביטוי  אמן  עניית  של  במשמעותה 

וחסדיו חופפים עלינו בכל יום ויום.

וקושי  דאגה  כל  באשר  האדם,  חיי  את  להאריך  בהחלט  עשויה  זו  התבוננות 
השוברים את רוחו ומקצרים את ימיו, מאבדים ממשמעותם מתוך שהוא מפנים 
בעומק נפשו את הידיעה הפשוטה שהקב"ה הוא רב-רחמים ובידו להושיעו בכל 

מצב.

ייחודיותה של סגולת המאריך באמן
במסכת ברכות (נד ב) מנה רב יהודה שלשה דברים שהמאריך בהן מאריכין לו ימיו 
ותמהו  הכסא.  בבית  והמאריך  שלחנו  על  המאריך  בתפילתו,  המאריך  ושנותיו: 
רב  מנה  לא  מדוע  שם)  הש"ס  בגליון  רע"א  (ראה  אחרונים  ועוד  שם)  (ח"א  המהרש"א 
יהודה אף את המאריך באמן כסגולה לאריכות ימים. ועל כן ביאר ה'מהרש"א' 

שהמאריך באמן הוא בכלל המאריך בתפילתו שמנה רב יהודה.

גבול  אין  יהודה  רב  שמנה  הדברים  שבכל  אחרת,  בדרך  שביארו  יש  אמנם 
לאריכות, אך לעניית אמן יש גבול, כפי שאמרו חז"ל שאין להאריך בה יותר מדי 
כדי שלא תאבד המילה ממשמעותה, על כן לא כללם רב יהודה יחד (גבול בנימין 

ח"ב עניין מד).

ששלושת  ה'מהר"ל'  דברי  פי  על  באר  יצחק'  'גבורת  ובספר 
לנוהג  רק  ימים  לאריכות  מועילים  יהודה  רב  שמנה  הדברים 

עצמה  בפני  כסגולה  לעמוד  יכולה  אמן  עניית  אך  כאחד,  בשלושתם 
לאריכות ימים, ולפיכך לא נכללה עם יתר הדברים.

אריכות ימים בימינו
כדוגמא חיה לאדם שזכה למעלת 'בא בימים', רגיל היה לספר רבי שלמה בלוך 
זצ"ל תלמיד מרן ה'חפץ חיים', על הצדיק רבי נחומק'ה מהורודנא, אשר נוסף 
ובערוב  חסדים,  ובגמילות  בצדקה  ימיו  כל  לעסוק  הרבה  הרוחנית  עבודתו  על 
ימיו, כאשר כלו כוחותיו ושוב לא יכל לעסוק בעבודת הקודש כמימים ימימה, 
רבי  ('הצדיק  אנשים  וכמה  לכמה  החסד  בעולם  תפקידיו  שלל  את  לחלק  הוצרך 

שלמה' עמ' קיג).

ומספרים על יהודי יקר, חסיד סאטמר בשם רבי חיים הערש גולדברגר ז"ל, אשר 
רגיל היה לחזר באופן מיוחד אחר מצות עניית אמן. כך ניתן היה לראותו בכל 
יום ויום נשאר בבית הכנסת שעות רבות עד שהסתיים המנין האחרון לתפילת 
שחרית, כדי שיוכל לענות עוד ועוד אמנים. כמו כן היה תמיד מטה אוזן סביבו, 
ואם היה שומע ממרחק שמישהו עומד לברך ברכה, מיד היה רץ ונעמד סמוך לו 

כדי לענות אמן.

נחשב  שהיה  גיל   - שנים  צ"א  בגיל  תש"ל,  בשנת  עולמו  לבית  נפטר  כאשר 
לאריכות ימים נדירה באותם ימים, לא הכל ירדו לעומק הענין, עד שרבו הרה"ק 
רבי יואל מסאטמר בעל ה'ויואל משה'  התייחס לכך באומרו : דעו לכם כי לא 
סתם האריך ר' חיים הערש ימים, אלא משום שהקפיד בכל מאודו על עניית אמן, 
כפי שאמרו חז"ל שכל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו. לפיכך זכה הוא 
להאריך ימים עד גיל צ"א בדיוק, כגמטריא של המילה אמן (מפי הרה"ג ר' יקותיאל 

יצחק בראך מנהל ת"ת 'ייטב לב' - סאטמר בני ברק).
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יהודי יקר!
'פוליסת ביטוח' שתעניק לך חיים טובים וארוכים 

מחולקת כאן חינם לכל דורש - לא תיקח?!
חכמינו זכרונם לברכה הבטיחונו בדברי קדשם כי "כל 
המאריך באמן" - היינו העונה אמן במתינות ובכוונה, 

"מאריכים לו ימיו ושנותיו בטובה"
(בבלי ברכות מז א ובראשונים שם, וראה ירושלמי ברכות ח ח)

הקפד אף אתה על עניית אמן במתינות ובכוונה, 
כך תזכה להאריך ימים ושנים בטובה,

 כהבטחת חז"ל. אמן.

"ָיִמים ּוְׁשנֹות ַחִּיים ְוָׁשלֹום יֹוִסיפּו ָל ִּכי אֶֹר"
(משלי ג ב)

מאן בעי חיי?


